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AAAAAAAA--------kassan och den svenska modellenkassan och den svenska modellenkassan och den svenska modellenkassan och den svenska modellenkassan och den svenska modellenkassan och den svenska modellenkassan och den svenska modellenkassan och den svenska modellen

�� AA--kassans effekter pkassans effekter påå arbetslarbetslööshetensheten
�� AA--kassan och produktivitetenkassan och produktiviteten
�� Optimal arbetslOptimal arbetslööshetsfshetsföörsrsääkringkring
�� Frivillig kontra obligatorisk aFrivillig kontra obligatorisk a--kassakassa
�� FinansieringsfrFinansieringsfråågorgor
�� AA--kassan och konjunkturpolitikenkassan och konjunkturpolitiken
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Effekter  av  hEffekter  av  hEffekter  av  hEffekter  av  hEffekter  av  hEffekter  av  hEffekter  av  hEffekter  av  höööööööögre  ersgre  ersgre  ersgre  ersgre  ersgre  ersgre  ersgre  ersäääääääättningttningttningttningttningttningttningttning
(eller l(eller l(eller l(eller l(eller l(eller l(eller l(eller läääääääängre ersngre ersngre ersngre ersngre ersngre ersngre ersngre ersäääääääättningstid)ttningstid)ttningstid)ttningstid)ttningstid)ttningstid)ttningstid)ttningstid)

�� Minskad sMinskad söökaktivitet och hkaktivitet och höögre lgre löönekrav nekrav 
bland arbetslbland arbetslöösa som fsa som fåår hr höögre ersgre ersäättningttning
�� Minskat Minskat utflutflöödede frfråån arbetsln arbetslööshet, dvs.shet, dvs.

lläängre arbetslngre arbetslööshetstidershetstider
�� ÖÖkat kat inflinflöödede i arbetsli arbetslööshet via fler shet via fler 

uppsuppsäägningargningar
�� Egen uppsEgen uppsäägning gning 
�� Arbetsgivarinitierade uppsArbetsgivarinitierade uppsäägningargningar
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Effekter av hEffekter av hEffekter av hEffekter av hEffekter av hEffekter av hEffekter av hEffekter av höööööööögre ersgre ersgre ersgre ersgre ersgre ersgre ersgre ersäääääääättning, forts.ttning, forts.ttning, forts.ttning, forts.ttning, forts.ttning, forts.ttning, forts.ttning, forts.
�� Mer attraktivt att tillhMer attraktivt att tillhööra arbetskraften ra arbetskraften 

�� AA--kassan subventionerar deltagande i AKkassan subventionerar deltagande i AK

�� ÖÖkadkad ssöökaktivitet bland ofkaktivitet bland oföörsrsääkrade krade 
arbetslarbetslöösa (fsa (föör att kvalificera sig fr att kvalificera sig föör r 
ersersäättning)ttning)
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HHHHHHHHöööööööögre agre agre agre agre agre agre agre a--------kassa innebkassa innebkassa innebkassa innebkassa innebkassa innebkassa innebkassa innebäääääääär alltsr alltsr alltsr alltsr alltsr alltsr alltsr alltsåååååååå
�� minskadminskad ssöökaktivitet bland fkaktivitet bland föörsrsääkrade krade 

arbetslarbetslöösa sa –– lläängre arbetslngre arbetslööshetstidershetstider
�� öökadkad benbenäägenhet att bgenhet att böörja srja sööka fka föör personer r personer 

utanfutanföör AKr AK
�� öökadkad ssöökaktivitet bland ofkaktivitet bland oföörsrsääkrade arbetslkrade arbetslöösa sa 

(f(föör att bli kvalificerad fr att bli kvalificerad föör ersr ersäättning) ttning) –– kortare kortare 
arbetslarbetslööshetstidershetstider

�� oklar totaleffekt poklar totaleffekt påå arbetslarbetslööshetstidernashetstiderna
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TidsbegrTidsbegrTidsbegrTidsbegrTidsbegrTidsbegrTidsbegrTidsbegräääääääänsad  ersnsad  ersnsad  ersnsad  ersnsad  ersnsad  ersnsad  ersnsad  ersäääääääättning  innebttning  innebttning  innebttning  innebttning  innebttning  innebttning  innebttning  innebäääääääärrrrrrrr

�� att satt söökaktiviteten stiger nkaktiviteten stiger näär den arbetslr den arbetslööse se 
nnäärmar sig utfrmar sig utföörsrsääkring kring 

�� vilket leder till att sannolikheten fvilket leder till att sannolikheten föör r öövergvergåång till ng till 
arbete (utflarbete (utflöödet) det) öökar i nkar i näärheten av utfrheten av utföörsrsääkringkring
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ÖÖÖÖÖÖÖÖvergvergvergvergvergvergvergvergåååååååång frng frng frng frng frng frng frng fråååååååån arbetsln arbetsln arbetsln arbetsln arbetsln arbetsln arbetsln arbetslööööööööshet till arbeteshet till arbeteshet till arbeteshet till arbeteshet till arbeteshet till arbeteshet till arbeteshet till arbete
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Kontroller och sanktionerKontroller och sanktionerKontroller och sanktionerKontroller och sanktionerKontroller och sanktionerKontroller och sanktionerKontroller och sanktionerKontroller och sanktioner

�� SSöökaktiviteten prkaktiviteten pröövas genom kontroller vas genom kontroller 
och sanktioneroch sanktioner

�� Ju strJu sträängare kontroller, desto mindre ngare kontroller, desto mindre 
betyder ersbetyder ersäättningsnivttningsnivåånn
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Empiriska  resultatEmpiriska  resultatEmpiriska  resultatEmpiriska  resultatEmpiriska  resultatEmpiriska  resultatEmpiriska  resultatEmpiriska  resultat
�� Studier av enskilda individers beteendeStudier av enskilda individers beteende

�� Hur pHur pååverkas verkas öövergvergåången till arbete ngen till arbete 
(arbetsl(arbetslööshetstiderna) av hshetstiderna) av höögre agre a--kassa?kassa?

�� JJäämfmföörande lrande läänderstudier nderstudier 
�� Hur pHur pååverkas arbetslverkas arbetslöösheten av fsheten av föörräändringar ndringar 

av ersav ersäättningen?ttningen?
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Studier enskilda individers beteendeStudier enskilda individers beteendeStudier enskilda individers beteendeStudier enskilda individers beteendeStudier enskilda individers beteendeStudier enskilda individers beteendeStudier enskilda individers beteendeStudier enskilda individers beteende

�� HHöögre ersgre ersäättning och lttning och läängre ersngre ersäättningstider ttningstider 
leder till lleder till läängre arbetslngre arbetslööshetsperioder bland shetsperioder bland 
fföörsrsääkradekrade
�� OsOsääkerhet om den kvantitativa betydelsenkerhet om den kvantitativa betydelsen
�� Exempel: Exempel: öökning av erskning av ersäättningen frttningen fråån 80 till 90 n 80 till 90 

procent procent öökar arbetslkar arbetslööshetstiden med 2 veckorshetstiden med 2 veckor
�� HHöögre ersgre ersäättning pttning pååverkar arbetskraftsverkar arbetskrafts--deltagandet positivtdeltagandet positivt
�� Oklart hur hOklart hur höögre ersgre ersäättning pttning pååverkar inflverkar inflöödet i det i 

arbetslarbetslööshet och arbetssshet och arbetssöökandet bland ej kandet bland ej 
fföörsrsääkrade krade 
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Sannolikheten fSannolikheten fSannolikheten fSannolikheten fSannolikheten fSannolikheten fSannolikheten fSannolikheten föööööööör r r r r r r r öööööööövergvergvergvergvergvergvergvergåååååååång till arbete ng till arbete ng till arbete ng till arbete ng till arbete ng till arbete ng till arbete ng till arbete öööööööökar kar kar kar kar kar kar kar 
i ni ni ni ni ni ni ni näääääääärheten av utfrheten av utfrheten av utfrheten av utfrheten av utfrheten av utfrheten av utfrheten av utföööööööörsrsrsrsrsrsrsrsääääääääkring .kring .kring .kring .kring .kring .kring .kring .

ÖÖÖÖÖÖÖÖvergvergvergvergvergvergvergvergåååååååång frng frng frng frng frng frng frng fråååååååån arbetsln arbetsln arbetsln arbetsln arbetsln arbetsln arbetsln arbetslööööööööshet till arbete i Sverige och Norgeshet till arbete i Sverige och Norgeshet till arbete i Sverige och Norgeshet till arbete i Sverige och Norgeshet till arbete i Sverige och Norgeshet till arbete i Sverige och Norgeshet till arbete i Sverige och Norgeshet till arbete i Sverige och Norge
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JJJJJJJJäääääääämfmfmfmfmfmfmfmföööööööörande lrande lrande lrande lrande lrande lrande lrande läääääääänderstudiernderstudiernderstudiernderstudiernderstudiernderstudiernderstudiernderstudier
�� Exempel OECD (2006), Exempel OECD (2006), Bassanini & Duval: Bassanini & Duval: Employment Employment 

Patterns in OECD Countries: Reassessing the Role of Patterns in OECD Countries: Reassessing the Role of 
Policies and InstitutionsPolicies and Institutions
�� Data fData föör 21 OECD lr 21 OECD läänder 1982nder 1982--20032003

�� ÖÖkning av erskning av ersäättningskvoten med 10 ttningskvoten med 10 
procentenheter leder till att arbetslprocentenheter leder till att arbetslöösheten sheten öökar kar 
med ca en procentenhetmed ca en procentenhet

�� Effekten pEffekten påå arbetslarbetslöösheten fsheten föörsvagas av aktiv rsvagas av aktiv 
arbetsmarknadspolitikarbetsmarknadspolitik

�� Arbetsmarknadsutbildning leder till lArbetsmarknadsutbildning leder till läägre gre 
arbetslarbetslööshetshet
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AAAAAAAA--------kassan och produktiviteten: kassan och produktiviteten: kassan och produktiviteten: kassan och produktiviteten: kassan och produktiviteten: kassan och produktiviteten: kassan och produktiviteten: kassan och produktiviteten: 
mekanismermekanismermekanismermekanismermekanismermekanismermekanismermekanismer

�� BBäättre matchningarttre matchningar
�� Mer varaktiga anstMer varaktiga anstäällningarllningar
�� HHöögre lgre lööner (direkt och via fner (direkt och via fäärdighetstrrdighetsträäning)ning)

�� Risktagande och jobbskapandeRisktagande och jobbskapande
�� Acceptans fAcceptans föör strukturomvandlingr strukturomvandling
�� Utslagning av lUtslagning av låågproduktiva jobbgproduktiva jobb
�� AnstrAnsträängning pngning påå jobbetjobbet
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AAAAAAAA--------kassan och produktiviteten: kassan och produktiviteten: kassan och produktiviteten: kassan och produktiviteten: kassan och produktiviteten: kassan och produktiviteten: kassan och produktiviteten: kassan och produktiviteten: 
empirisk  forskningempirisk  forskningempirisk  forskningempirisk  forskningempirisk  forskningempirisk  forskningempirisk  forskningempirisk  forskning

�� StStööd fd föör att hr att höögre ersgre ersäättning leder till bttning leder till bäättre ttre 
matchningar (lmatchningar (läängre anstngre anstäällningstider)llningstider)

�� Inget samband mellan ersInget samband mellan ersäättningsnivttningsnivåå och BNP och BNP 
per capitaper capita
�� Negativ effekt pNegativ effekt påå sysselssysselsäättningen uppvttningen uppväägs av positiv gs av positiv 

effekt peffekt påå produktiviteten (?)produktiviteten (?)
�� Oklart om effekter pOklart om effekter påå acceptans facceptans föör r 

strukturomvandling och anstrstrukturomvandling och ansträängning pngning påå jobbetjobbet
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Arbetsmarknadspolitik och trygghet pArbetsmarknadspolitik och trygghet pArbetsmarknadspolitik och trygghet pArbetsmarknadspolitik och trygghet pArbetsmarknadspolitik och trygghet pArbetsmarknadspolitik och trygghet pArbetsmarknadspolitik och trygghet pArbetsmarknadspolitik och trygghet påååååååå arbetsmarknadenarbetsmarknadenarbetsmarknadenarbetsmarknadenarbetsmarknadenarbetsmarknadenarbetsmarknadenarbetsmarknaden

aktiva aktiva aktiva aktiva aktiva aktiva aktiva aktiva ååååååååtgtgtgtgtgtgtgtgäääääääärder             arbetslrder             arbetslrder             arbetslrder             arbetslrder             arbetslrder             arbetslrder             arbetslrder             arbetslööööööööshetsersshetsersshetsersshetsersshetsersshetsersshetsersshetsersäääääääättningttningttningttningttningttningttningttning
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Hur ser en optimal Hur ser en optimal Hur ser en optimal Hur ser en optimal Hur ser en optimal Hur ser en optimal Hur ser en optimal Hur ser en optimal 
arbetslarbetslarbetslarbetslarbetslarbetslarbetslarbetslööööööööshetsfshetsfshetsfshetsfshetsfshetsfshetsfshetsföööööööörsrsrsrsrsrsrsrsääääääääkring ut?kring ut?kring ut?kring ut?kring ut?kring ut?kring ut?kring ut?
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AAAAAAAA--------kassan har mkassan har mkassan har mkassan har mkassan har mkassan har mkassan har mkassan har måååååååånga komponenternga komponenternga komponenternga komponenternga komponenternga komponenternga komponenternga komponenter……………………
�� Obligatorium eller frivillighetObligatorium eller frivillighet
�� ErsErsäättningsnivttningsnivåå
�� ErsErsäättningens varaktighet (tidsprofil)ttningens varaktighet (tidsprofil)
�� Karensdagar Karensdagar 
�� Tak i ersTak i ersäättningen (nivttningen (nivåå, tidsprofil), tidsprofil)
�� KvalifikationsreglerKvalifikationsregler
�� SSäärskilda regler frskilda regler föör deltidsarbetslr deltidsarbetslöösasa
�� FinansieringFinansiering
�� Krav pKrav påå ssöökaktivitetkaktivitet
�� Samspel med aktiv arbetsmarknadspolitikSamspel med aktiv arbetsmarknadspolitik
�� Sanktioner vid egen uppsSanktioner vid egen uppsäägning eller inaktivitetgning eller inaktivitet
�� Reglering av frivilliga tillReglering av frivilliga tillääggsfggsföörsrsääkringar kringar 
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BBBBBBBBöööööööör ersr ersr ersr ersr ersr ersr ersr ersäääääääättningsnivttningsnivttningsnivttningsnivttningsnivttningsnivttningsnivttningsnivåååååååån variera under n variera under n variera under n variera under n variera under n variera under n variera under n variera under 
arbetslarbetslarbetslarbetslarbetslarbetslarbetslarbetslööööööööshetsperioden?shetsperioden?shetsperioden?shetsperioden?shetsperioden?shetsperioden?shetsperioden?shetsperioden?

Olika modeller:Olika modeller:

�� Evig ersEvig ersäättningttning
�� TidsbegrTidsbegräänsad ersnsad ersäättningttning
�� Avtagande tidsprofilAvtagande tidsprofil
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Olika modellerOlika modellerOlika modellerOlika modellerOlika modellerOlika modellerOlika modellerOlika modeller

19

Arbetslöshetstid

Ersätt-
ning



Olika modellerOlika modellerOlika modellerOlika modellerOlika modellerOlika modellerOlika modellerOlika modeller
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Olika modellerOlika modellerOlika modellerOlika modellerOlika modellerOlika modellerOlika modellerOlika modeller
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BBBBBBBBöööööööör ersr ersr ersr ersr ersr ersr ersr ersäääääääättningsnivttningsnivttningsnivttningsnivttningsnivttningsnivttningsnivttningsnivåååååååån variera under n variera under n variera under n variera under n variera under n variera under n variera under n variera under 
arbetslarbetslarbetslarbetslarbetslarbetslarbetslarbetslööööööööshetsperioden?shetsperioden?shetsperioden?shetsperioden?shetsperioden?shetsperioden?shetsperioden?shetsperioden?

�� Avtagande tidsprofil ger starkare Avtagande tidsprofil ger starkare 
incitament att sincitament att sööka efter arbeteka efter arbete
�� VVäälflfäärdsvinst i frdsvinst i föörhrhåållande till konstant llande till konstant 

ersersäättningttning
�� Optimala Optimala nivån bestbestääms bl.a. av attityder ms bl.a. av attityder 

till risk, mtill risk, mööjligheter till eget sparande och jligheter till eget sparande och 
fföördelningspolitiska ambitionerrdelningspolitiska ambitioner
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BBBBBBBBöööööööör ersr ersr ersr ersr ersr ersr ersr ersäääääääättningsnivttningsnivttningsnivttningsnivttningsnivttningsnivttningsnivttningsnivåååååååån variera under n variera under n variera under n variera under n variera under n variera under n variera under n variera under 
arbetslarbetslarbetslarbetslarbetslarbetslarbetslarbetslööööööööshetsperioden?shetsperioden?shetsperioden?shetsperioden?shetsperioden?shetsperioden?shetsperioden?shetsperioden?

�� HHöög ersg ersäättning i bttning i böörjan minskar rjan minskar 
kostnaderna fkostnaderna föör att r att blibli arbetslarbetslööss
�� Egen uppsEgen uppsäägninggning
�� Implicita kontrakt med arbetsgivarenImplicita kontrakt med arbetsgivaren

�� Upprepade arbetslUpprepade arbetslööshetsintrshetsinträäden kan den kan 
beskattas genom karensperiodbeskattas genom karensperiod
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SSSSSSSSöööööööökkrav och sanktionerkkrav och sanktionerkkrav och sanktionerkkrav och sanktionerkkrav och sanktionerkkrav och sanktionerkkrav och sanktionerkkrav och sanktioner
�� SSöökkrav och krav pkkrav och krav påå att ta att ta ””lläämpligtmpligt””

arbetearbete
�� Kontroller fKontroller föör att sr att sääkerstkerstäälla att kraven lla att kraven 

uppfyllsuppfylls
�� Sanktion (sSanktion (säänkt ersnkt ersäättning) om individen ttning) om individen 

äär fr föör passivr passiv
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AvvAvvAvvAvvAvvAvvAvvAvväääääääägning mellan kontroller och gning mellan kontroller och gning mellan kontroller och gning mellan kontroller och gning mellan kontroller och gning mellan kontroller och gning mellan kontroller och gning mellan kontroller och 
sanktioner sanktioner sanktioner sanktioner sanktioner sanktioner sanktioner sanktioner –––––––– bbbbbbbbååååååååda fda fda fda fda fda fda fda föööööööörhindrar passivitetrhindrar passivitetrhindrar passivitetrhindrar passivitetrhindrar passivitetrhindrar passivitetrhindrar passivitetrhindrar passivitet

�� Kontroller resurskrKontroller resurskräävande medan vande medan 
sanktioner sanktioner äär billigar billiga

�� Men kostnaderna fMen kostnaderna föör kontroller mr kontroller mååste vara ste vara 
orimligt horimligt hööga fga föör att bli samhr att bli samhäällslls--
ekonomiskt olekonomiskt olöönsammansamma
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Vad vet vi om sanktioners effekter?Vad vet vi om sanktioners effekter?Vad vet vi om sanktioners effekter?Vad vet vi om sanktioners effekter?Vad vet vi om sanktioners effekter?Vad vet vi om sanktioners effekter?Vad vet vi om sanktioners effekter?Vad vet vi om sanktioners effekter?
�� Experiment frExperiment fråån USA och Storbritannienn USA och Storbritannien

�� HHöögre sgre söökkrav leder till kortare kkrav leder till kortare 
ersersäättningsperioderttningsperioder

�� Studier frStudier fråån Holland och Schweizn Holland och Schweiz
�� Hot om sanktioner (och genomfHot om sanktioner (och genomföörda rda 

sanktioner) leder sanktioner) leder öökar utflkar utflöödet till arbetedet till arbete
�� Svensk studie (Svensk studie (van den  Berg & Vikstrvan den  Berg & Vikströöm, 2009m, 2009))

�� Sanktioner Sanktioner öökar utflkar utflöödet till arbetedet till arbete
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Sanktioners effekter forts.Sanktioners effekter forts.Sanktioners effekter forts.Sanktioners effekter forts.Sanktioners effekter forts.Sanktioners effekter forts.Sanktioners effekter forts.Sanktioners effekter forts.
�� Studier frStudier fråån Schweiz och Sverige visar att n Schweiz och Sverige visar att 

sanktioner leder tillsanktioner leder till
�� att  satt  säämre jobb accepteras (lmre jobb accepteras (läägre lgre löön, mer n, mer 

deltid, kortare varaktighet)deltid, kortare varaktighet)
�� Sanktioner medfSanktioner medföör alltsr alltsåå

�� öökade inkomster genom snabbare kade inkomster genom snabbare öövergvergåång ng 
till arbete  till arbete  

�� men ocksmen ocksåå minskade inkomster genom sminskade inkomster genom säämre mre 
jobbjobb

�� oklar effekt poklar effekt påå livsinkomster livsinkomster 
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Arbetsmarknadspolitik som komplement Arbetsmarknadspolitik som komplement Arbetsmarknadspolitik som komplement Arbetsmarknadspolitik som komplement Arbetsmarknadspolitik som komplement Arbetsmarknadspolitik som komplement Arbetsmarknadspolitik som komplement Arbetsmarknadspolitik som komplement 
till arbetsltill arbetsltill arbetsltill arbetsltill arbetsltill arbetsltill arbetsltill arbetslööööööööshetsfshetsfshetsfshetsfshetsfshetsfshetsfshetsföööööööörsrsrsrsrsrsrsrsääääääääkringenkringenkringenkringenkringenkringenkringenkringen

�� Arbetsmarknadspolitik fArbetsmarknadspolitik föör att testa r att testa 
arbetsviljanarbetsviljan
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Arbetsmarknadspolitik som komplement Arbetsmarknadspolitik som komplement Arbetsmarknadspolitik som komplement Arbetsmarknadspolitik som komplement Arbetsmarknadspolitik som komplement Arbetsmarknadspolitik som komplement Arbetsmarknadspolitik som komplement Arbetsmarknadspolitik som komplement 
till arbetsltill arbetsltill arbetsltill arbetsltill arbetsltill arbetsltill arbetsltill arbetslööööööööshetsfshetsfshetsfshetsfshetsfshetsfshetsfshetsföööööööörsrsrsrsrsrsrsrsääääääääkringenkringenkringenkringenkringenkringenkringenkringen

�� Arbetsmarknadspolitik fArbetsmarknadspolitik föör att testa r att testa 
arbetsviljanarbetsviljan

�� Arbetsmarknadspolitik som hotArbetsmarknadspolitik som hot
�� Om en Om en ååtgtgäärd upplevs som rd upplevs som öövervverväägande gande 

negativ kan hot om negativ kan hot om ååtgtgäärdsplacering leda till rdsplacering leda till 
fföörkortade arbetslrkortade arbetslööshetstider shetstider 
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Vad vet vi om arbetsmarknadsVad vet vi om arbetsmarknadsVad vet vi om arbetsmarknadsVad vet vi om arbetsmarknadsVad vet vi om arbetsmarknadsVad vet vi om arbetsmarknadsVad vet vi om arbetsmarknadsVad vet vi om arbetsmarknads--------
politik som hot ?politik som hot ?politik som hot ?politik som hot ?politik som hot ?politik som hot ?politik som hot ?politik som hot ?

Experiment frExperiment fråån USAn USA
�� Krav pKrav påå deltagande i deltagande i ååtgtgäärd som villkor frd som villkor föör r fortsatt ersfortsatt ersäättningttning
�� Stort utflStort utflööde till arbete de till arbete innaninnan programmet hade programmet hade startatstartat

Studie frStudie fråån Danmarkn Danmark
�� ÖÖkad kad ””riskrisk”” att placeras i att placeras i ååtgtgäärd leder till kortare rd leder till kortare arbetslarbetslööshetstidershetstider

�� Aktiv arbetsmarknadspolitik som Aktiv arbetsmarknadspolitik som ””regimregim”” bidrar till bidrar till 
lläägre arbetslgre arbetslööshet shet ääven om enskilda program har smven om enskilda program har småå””behandlingseffekterbehandlingseffekter””
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Sannolikheten fSannolikheten fSannolikheten fSannolikheten fSannolikheten fSannolikheten fSannolikheten fSannolikheten föööööööör r r r r r r r öööööööövergvergvergvergvergvergvergvergåååååååång till arbete ng till arbete ng till arbete ng till arbete ng till arbete ng till arbete ng till arbete ng till arbete öööööööökar i nkar i nkar i nkar i nkar i nkar i nkar i nkar i näääääääärheten av rheten av rheten av rheten av rheten av rheten av rheten av rheten av 
utfutfutfutfutfutfutfutföööööööörsrsrsrsrsrsrsrsääääääääkring  kring  kring  kring  kring  kring  kring  kring  ääääääääven nven nven nven nven nven nven nven näääääääär utfr utfr utfr utfr utfr utfr utfr utföööööööörsrsrsrsrsrsrsrsääääääääkring innebkring innebkring innebkring innebkring innebkring innebkring innebkring innebäääääääär placering i r placering i r placering i r placering i r placering i r placering i r placering i r placering i ååååååååtgtgtgtgtgtgtgtgäääääääärdrdrdrdrdrdrdrd
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Frivillig eller obligatorisk aFrivillig eller obligatorisk aFrivillig eller obligatorisk aFrivillig eller obligatorisk aFrivillig eller obligatorisk aFrivillig eller obligatorisk aFrivillig eller obligatorisk aFrivillig eller obligatorisk a--------kassa?kassa?kassa?kassa?kassa?kassa?kassa?kassa?

�� Frivillig aFrivillig a--kassa riskerar leda till kassa riskerar leda till 
””snedrekryteringsnedrekrytering”” –– personer med lpersoner med lååga risker ga risker 
deltar intedeltar inte

�� Frivillig aFrivillig a--kassa mkassa mååste subventioneras fste subventioneras föör att r att 
ffåå stor anslutning stor anslutning –– svenska modellen (Gent)svenska modellen (Gent)

�� VarfVarföör inte obligatorium som sjukfr inte obligatorium som sjukföörsrsääkringen?kringen?
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Argument fArgument fArgument fArgument fArgument fArgument fArgument fArgument föööööööör frivillig ar frivillig ar frivillig ar frivillig ar frivillig ar frivillig ar frivillig ar frivillig a--------kassa i fackets regikassa i fackets regikassa i fackets regikassa i fackets regikassa i fackets regikassa i fackets regikassa i fackets regikassa i fackets regi

�� InnebInnebäär incitament fr incitament föör facket att motverka r facket att motverka 
arbetslarbetslööshet shet –– om det finns viss koppling om det finns viss koppling 
mellan arbetslmellan arbetslööshet och egenavgiftershet och egenavgifter

�� Fungerar som indirekt subvention av fackligt Fungerar som indirekt subvention av fackligt 
medlemskap medlemskap –– hhöög fackanslutning ger g fackanslutning ger 
legitimitet legitimitet ååt svenska modellent svenska modellen

�� VarfVarföör inte direkt subvention?r inte direkt subvention?
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Minskade subventioner har minskat  antalet Minskade subventioner har minskat  antalet Minskade subventioner har minskat  antalet Minskade subventioner har minskat  antalet Minskade subventioner har minskat  antalet Minskade subventioner har minskat  antalet Minskade subventioner har minskat  antalet Minskade subventioner har minskat  antalet 
kassamedlemmarkassamedlemmarkassamedlemmarkassamedlemmarkassamedlemmarkassamedlemmarkassamedlemmarkassamedlemmar
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Andel arbetslAndel arbetslAndel arbetslAndel arbetslAndel arbetslAndel arbetslAndel arbetslAndel arbetslöööööööösa vid af som har asa vid af som har asa vid af som har asa vid af som har asa vid af som har asa vid af som har asa vid af som har asa vid af som har a--------kassakassakassakassakassakassakassakassa
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Andel arbetslAndel arbetslAndel arbetslAndel arbetslAndel arbetslAndel arbetslAndel arbetslAndel arbetslöööööööösa enligt AKU med asa enligt AKU med asa enligt AKU med asa enligt AKU med asa enligt AKU med asa enligt AKU med asa enligt AKU med asa enligt AKU med a--------kassakassakassakassakassakassakassakassa
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TrendmTrendmTrendmTrendmTrendmTrendmTrendmTrendmäääääääässig minskning av organisationsgradenssig minskning av organisationsgradenssig minskning av organisationsgradenssig minskning av organisationsgradenssig minskning av organisationsgradenssig minskning av organisationsgradenssig minskning av organisationsgradenssig minskning av organisationsgraden
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Facklig organisationsgrad (%) efter  kFacklig organisationsgrad (%) efter  kFacklig organisationsgrad (%) efter  kFacklig organisationsgrad (%) efter  kFacklig organisationsgrad (%) efter  kFacklig organisationsgrad (%) efter  kFacklig organisationsgrad (%) efter  kFacklig organisationsgrad (%) efter  köööööööön, n, n, n, n, n, n, n, 
privat (p) och offentlig (o) sektorprivat (p) och offentlig (o) sektorprivat (p) och offentlig (o) sektorprivat (p) och offentlig (o) sektorprivat (p) och offentlig (o) sektorprivat (p) och offentlig (o) sektorprivat (p) och offentlig (o) sektorprivat (p) och offentlig (o) sektor
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Facklig organisationsgrad, procent av antalet anstFacklig organisationsgrad, procent av antalet anstFacklig organisationsgrad, procent av antalet anstFacklig organisationsgrad, procent av antalet anstFacklig organisationsgrad, procent av antalet anstFacklig organisationsgrad, procent av antalet anstFacklig organisationsgrad, procent av antalet anstFacklig organisationsgrad, procent av antalet anstäääääääälldalldalldalldalldalldalldallda
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Alternativ fAlternativ fAlternativ fAlternativ fAlternativ fAlternativ fAlternativ fAlternativ föööööööör ar ar ar ar ar ar ar a--------kassankassankassankassankassankassankassankassan
�� Fortsatt frivillig men hFortsatt frivillig men höögre subventioner gre subventioner 

och loch läägre premiergre premier
�� ÄÄr en r en ååtergtergåång till tidigare medlemstal trolig?ng till tidigare medlemstal trolig?

�� Obligatorisk  aObligatorisk  a--kassakassa
�� Leder till minskad facklig organisationsgrad, Leder till minskad facklig organisationsgrad, 

legitimitetsproblem flegitimitetsproblem föör svenska modellenr svenska modellen
�� Obligatorium med incitament att vObligatorium med incitament att väälja alja a--

kassa (SOU 2008:54)kassa (SOU 2008:54)
�� PPååverkar det organisationsgraden?verkar det organisationsgraden?
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FinansieringsfrFinansieringsfrFinansieringsfrFinansieringsfrFinansieringsfrFinansieringsfrFinansieringsfrFinansieringsfråååååååågor  gor  gor  gor  gor  gor  gor  gor  
�� Arbetsgivarfinansierad aArbetsgivarfinansierad a--kassa?kassa?

�� Jfr Jfr ””experience ratingexperience rating”” i USAi USA
�� Nuvarande system innebNuvarande system innebäär subvention av r subvention av 

ffööretag och branscher medretag och branscher med
�� hhöög deltidsarbetslg deltidsarbetslööshetshet
�� omfattande visstidsanstomfattande visstidsanstäällningarllningar
�� stora sstora sääsongsvsongsväängningarngningar

�� VarfVarföör inte lr inte lååta fta fööretagen betala en del av retagen betala en del av 
arbetslarbetslööshetsersshetsersäättningen till deltidsarbetslttningen till deltidsarbetslöösa?sa?
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ArbetslArbetslArbetslArbetslArbetslArbetslArbetslArbetslööööööööshet  (u) och deltidsarbetslshet  (u) och deltidsarbetslshet  (u) och deltidsarbetslshet  (u) och deltidsarbetslshet  (u) och deltidsarbetslshet  (u) och deltidsarbetslshet  (u) och deltidsarbetslshet  (u) och deltidsarbetslööööööööshet (p), shet (p), shet (p), shet (p), shet (p), shet (p), shet (p), shet (p), 
andelar av arbetskraftenandelar av arbetskraftenandelar av arbetskraftenandelar av arbetskraftenandelar av arbetskraftenandelar av arbetskraftenandelar av arbetskraftenandelar av arbetskraften
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AAAAAAAA--------kassan och konjunkturpolitikenkassan och konjunkturpolitikenkassan och konjunkturpolitikenkassan och konjunkturpolitikenkassan och konjunkturpolitikenkassan och konjunkturpolitikenkassan och konjunkturpolitikenkassan och konjunkturpolitiken

�� BBöör ersr ersäättningsnivttningsnivååer och/eller er och/eller 
ersersäättningstider automatiskt fttningstider automatiskt föörlrläängas i ngas i 
llåågkonjunkturer?gkonjunkturer?
�� FFöörstrstäärkning av automatiska stabilisatorerrkning av automatiska stabilisatorer
�� Mindre incitamentsproblem i lMindre incitamentsproblem i låågkonjunkturergkonjunkturer

�� Alternativ (svenska modellen): konjunkturAlternativ (svenska modellen): konjunktur--
anpassad aktiv arbetsmarknadspolitikanpassad aktiv arbetsmarknadspolitik
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